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Místo
 Praha Florenc představuje rušné dopravní místo, které je 
hojně využívané. Bohužel v dnešní době funguje jako zcela tran-
zitní a lidé nemají důvod proč se zde zastavit. 
Veřejný prostor tu není jednoznačně vymezen, protože je zpřetr-
hán rušnými komunikacemi a nachází se v bezprostřední blízkosti 
magistrály. 
Projekt řeší území vymezené ulicí Sokolovská, ulicí Za Poříčskou 
Bránou a estakádou magistrály. Toto vymezení bylo vybráno na 
základě záměru vyplývající z urbanistického konceptu.
Tuto lokalitu jsem si vybrala také kvůli počtu lidí, který se zde 
denně pohybuje a veřejný prostor ani zástavba nejsou schopny jej 
zachytit.  
Také blízkost tohoto místa k centru  a vynikající dopravní  do-
stupnost činí       tuto lokalitu velmi atraktivní. 
Projekt se zabývá myšlenkou celkové regenerace tohoto území. 

Urbanistické řešení 
 Cílem navrhovaného urbanistického řešení je celkové po-
sílení charakteru místa a jeho vazeb na okolí. Primárním úkolem 
v samotném návrhu bylo znovu vymezení veřejného prostoru, 
které z provedených analýz a průzkumů nevyhovuje dočasným 
požadavkům.
Novou vizí pro řešené území je zachycení proudící energie skrz 
veřejný prostor, který nabídne lidem místo k rekreaci, ke každo-
denním a speciálním aktivitám. Při definování nového lokálního 
náměstí hrála důležitou roli budova Muzea hl.m. Prahy, jíž bylo 
znovu navráceno dominantní postavení v území.  
Koncept dále doplňuje prostor o nové funkce v přiléhajících na-
vržených budovách a pod budovou estakády, které ve vzájemném 
vztahu s veřejným prostorem oživují toto místo.
Celkovým cílem nového centra je propojení  jej s okolními veřej-
nými prostory, jež by umožnily lidem plynule procházet z centra 
do Karlína.

Dopravní řešení 
 Překážkou v navrhování živého prostoru byla kompliko-
vaná dopravní situace, obzvláště velmi vytížená ulice Ke Štvanici, 
kterou bylo nutné řešit ke splnění požadovaného záměru upřed-
nostňující pěší nad automobilovou dopravou. 
Dopravní řešení je založeno na zamezení vstupu tranzitní dopravy 
tímto územím a na rychlém odkloněním dopravy na komunikaci 
vyšší třídy.

průvodní zpráva

Díky projektu humanizace severojižní magistrály a dostavení 
pražského okruhu se předpokládá snížení objemu aut a tak i 
menší dopad na území, tím se budou moct odblokovat některé 
části území od dopravy a tedy lépe využít.

Polyfunkční objekt
 Zástavba nad stanicí metra vyplynula již z urbanistického 
návrhu, ale zásadním faktorem pro vytvoření konceptu na po-
lyfunkční blok byla opět energie proudících lidí, a to ze stanice 
metra Florenc. 
Tato energií přicházející ze spoda si razí cestu hmotou ven, 
rozděluje jí a dává za vznik vnitřnímu prostoru, který slouží jako 
veřejný prostor. 

1.NP
 Výstupy z metra tak ústí rovnou do tohoto vnitrobloku, 
kde lidé mají vizuální kontakt s tramvajovou zastávkou na ulici 
Sokolovská na jedné straně a na druhé straně s novým náměstím, 
jemuž dominuje Muzeum hl.m. Prahy.
Parter polyfunkčního objektu je členěn na jednotlivé prostory 
určené obchodům, restauračním zařízením a kavárnám, které 
jsou situovány v ulici Sokolovská a směrem do náměstí. Variabi-
lita těchto prostor s menšími fasádami je rozhodující k dosažení 
živého a aktivního parteru.
Naopak z vnitřního prostoru jsou umístěny vstupy do recepce 
kanceláří, které jsou praktické k přístupu do metra.

1.PP
 Z veřejného vnitrobloku je umožněn schodištěm přístup 
do podzemního patra, které je propojeno s obchodní pasáží met-
ra. V tomto patře jsou umístěny garáže, do nichž se vjíždí z ulice 
Za Poříčskou branou, odkud je jediný možný automobilový pří-
jezd k objektu. Garáže slouží především pro obsluhu obchodních 
prostorů. Malá kapacita parkovacích míst je dána prostorovým 
omezením a umístěním trasy metra C. Toto řešení je ale možné 
díky dané lokalitě nad stanicí metra a tak i skvělé dostupnosti 
hromadnou dopravou.
Dále jsou v tomto patře další obchodní prostory, které plynule 
navazují na obchodní pasáž metru. Sociální zařízení a bezbarié-
rový přístup do uliční úrovně je zde také umožněn.

Typické podlaží 
 Další nadzemní patra slouží jako administrativní pro-

story. Pracovní prostory se radikálně změnily díky internetu a 
elektronice, a proto musejí být v dnešní době flexibilní. Také již 
neplatí, že přísluší jeden pracovní stůl na jednoho pracovníka. 
Pracovní prostory jsou nyní mnohem variabilnější, nýbrž note-
booky a bezdrátové připojení umožňují práci kdekoliv. 
Základem těchto prostorů jsou neformální prostory, které udá-
vají kvalitní a kreativní pracovní prostor, díky místům k odpo-
činku, k navázáním kontaktu až k týmovým pracím. 
Dále je smýšlen také princip sdílených kanceláří a tarifový 
pronájem, kde si nájemce bude moci zaplatit množství času, 
který tam bude chtít strávit, a to od pár hodin týdně až po celou 
otevírací dobu.
 
Konstrukce
Kontrast vnitřního a vnějšího prostředí objektu je ještě více 
zdůrazněn použitým obvodovým pláštěm. Vnější fasáda objektu 
je navržena z těžkého obvodového pláště odpovídající k okolní 
zástavbě a budově muzea. 
Naopak vnitřní fasáda objektu je z předsazeného lehkého obvo-
dového pláště, nabízející pohled do prostorů kanceláří a praco-
višť.

Záměr
Záměrem bylo vytvoření živého veřejného prostoru, navrácení 
dominantního postavení muzeu a doplnění místa novými budo-
vami, které obohatí místo o nové funkce.
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ulice Sokolovská

místo_ fotodokumentace

 budova Muzea hl. m. Prahy Výlez ze stanice metra Florenc

Florenc_budova provizoria stanice metraveřejný prostor
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analýzy území

* návrh
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analýzy území

LEGENDA FUNKČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ 1:2500
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analýza_funkční využití analýza_schwarzplan
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HLAVNÍ CESTA
MENŠÍ CESTA
MENŠÍ HRANA
HLAVNÍ HRANA
HLAVNÍ UZEL 
MENŠÍ UZEL
HLAVNÍ VÝZNAMNÝ PRVEK
MENŠÍ VÝZNAMNÝ PRVEK
HLAVNÍ OBLAST 
MENŠÍ OBLAST

SYSTÉM VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

              AUTOBUS

              VLAK

              METRO

             TRAMVAJ
          
             TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA             TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
             

              

SYSTÉM VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

              AUTOBUS

              VLAK

              METRO

             TRAMVAJ
          
             TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA             TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
             

              

analýza_mentální obraz města analýza_systém hromadné dopravy

 Výsledek této analýzy poukazuje na 
komplikovanost území z hlediska počtu uzlů a 
cest. Tyto cesty představují současně bariéry, 
které narušují urbanistickou kostru území.
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analýza_systém hromadné dopravy analýza_lidské přítomnosti_počet lidí

Tato analýza byla nezbytná pro porozumění řešeného území, kolik lidí 
se zde denně pohybuje a kdo se tu vyskytuje. 

Samotné měření posuzovalo celkem 12 míst řešeného území a trvalo 
od 8 - 20 hod. 
Do počítání se také zahrnul počet cestujících autobusového nádraží 
během celého dne.

Celkový počet lidí tisíc.
Nejvíce lidí bylo zaznamenáno u východu stanice metra u Billy a také 
východ k autobusovému nádraží.
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ANALÝZA  LIDSKÉ PŘÍTOMNOSTI

              0 - 50      OSOB
              0 - 100    OSOB
             100 - 150 OSOB
              NAD 150 OSOB

             1 MĚŘENÍ OD 08:00 - 10:00
             2 MĚŘENÍ OD 10:00 - 12:00             2 MĚŘENÍ OD 10:00 - 12:00
              

ANALÝZA  LIDSKÉ PŘÍTOMNOSTI

              0 - 50      OSOB
              0 - 100    OSOB
             100 - 150 OSOB
              NAD 150 OSOB

             1 MĚŘENÍ OD 16:00 - 18:00
             2 MĚŘENÍ OD 18:00 - 20:00             2 MĚŘENÍ OD 18:00 - 20:00
              

ANALÝZA  LIDSKÉ PŘÍTOMNOSTI

              0 - 50      OSOB
              0 - 100    OSOB
             100 - 150 OSOB
              NAD 150 OSOB

             1 MĚŘENÍ OD 12:00 - 14:00
             2 MĚŘENÍ OD 14:00 - 16:00             2 MĚŘENÍ OD 14:00 - 16:00
              

analýza_schéma lidské přítomnosti

odpoledne

dopoledne

večer

 Výsledky počítání lidu na Florenci jsou znázorněny graficky do třech map podle času 
měření. Jednotlivé mapy ukazují trajektorie lidí po území, kde jim jsou přiděleny tloušťky podle 
výsledku počítání. 
Kromě pohybu lidí jsou zaznamenány také místa, kde se lidé zdržují, kde postávají a kde je pro 
ně sezení.
Překvapením bylo využití venkovního posezení u McDonald´s během celého dne, kde si lidé 
nevšímali hluku pod estakádou magistrály. 
Zajímavé bylo také zkoumání, jak jsou určité prostory poddimenzovány vůči objemu lidí využí-
vající dané místo. (např. autobusová zastávka u budovy Muzea hl. m. Prahy)
Na všech třech mapách lze vysledovat velmi silný pohyb lidí ulicí Na Poříčí - Sokolovská, jež 
spojují centrum se stanicí metra Florenc. 
Během pozorování bylo také vidět, jak se chodci potýkají s dopravou v tomto území. Mnozí 
přebíhali velmi frekventovanou ulici Na Florenci, kvůli tomu, že jim to přišlo rychlejší než čekat 
na jediném možném přechodu. 
 Touto analýzou byly zjištěny důležité poznatky o tom, jak lidé toto území využívají a jak 
je toto území dostatečně navržené pro současné uživatele. 
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ANALÝZA  PARTERU

              A AKTIVNÍ

              B PŘÍVĚTIVÉ
           
             C SMÍŠENÉ
          
             D NUDNÉ             D NUDNÉ

             E NEAKTIVNÍ

analýza_parteru
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A- Active

B - Pleasant

EVALUATION 
OF STREET 
FRONTAGES

C - Ordinary

E - InactiveD - Dull 

analýza_parteru
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Sokolovská  

Na Poříčí

SILNÉ STRÁNKY 

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

živá ulice Na Poříčí, tramvajová linka, ústřední autobusové nádraží , budova muzea hlavního města Prahy, Kino Atlas, hudební divadlo Karlín

odblokování nevyužitých míst, definování veřejného prostoru a poskytnutí rozvoje území, humanizace magistrály

roztříštěný veřejný prostor dopravní infrastrukturou (magistrála - hluk, bariéra, znečištění) 

nejasná budoucnost rozvoje území Masarykova nádraží, doprava zatížena díky výstavbě garáží ve Florentinu 

SWOT_analýza
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analýza_dopravní situace
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M 1:1000

C B

nové dopravní řešení
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nové dopravní řešení

KONCEPT NA řEŠENÍ DOPRAVY

Doprava a její změny:
- zamezení transitní dopravy území
- zklidnění magistrály a přesun dopravy z toho území 

Podmínkou k vytvoření živého veřejného prostoru, je 
nutné odklonit dopravu procházející územím. Nové 
dopravní řešení však umožní komfortnější pro obyvatele 
Karlína. Nebude docházet k nepříznivým střetům mezi 
automobilovou dopravou s pěšími. 

Autobusová doprava
Hromadná autobusová doprava by se měla sjednotit s 
regionální a městskou.Pro cestující je komfortnější mít 
centralizované autobusové nádraží, a za druhé autobusy 
neprojíždějí skrz veřejný prostor. 

Pro zvýšení kvality služeb dálkových linek se počítá s 
vytvořením pruhu pro dálkové autobusy na magistrále v 
obou směrech. 
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nový veřejný prostor 
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analýza_metro Florenc

metro B

m
etro C

Podzemní pasáž metra

Vstup do metra C

Vstup do metra B

Nástupiště metra C

Zázemí metra B 

Nástupiště metra B



26

analýza_metro Florenc

ZASTAVITELNÁ PLOCHA MIMO ZÁZEMÍ METRA

NEZASTAVITELNÁ PLOCHA ZÁZEMÍ METRA

PŘESTAVITELNÉ PROSTORY V ZÁZEMÍ METRA

TRASA METRA B

TRASA METRA C
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analýza_metro Florenc
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koncept

cirkulace lidí v území a schéma předpokládané přítomnosti v 
navrženém objektu

geoda krystalu
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koncept

geoda krystalu

idea... skicy...idea... skicy...
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idea... skicy...idea... skicy...
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idea... skicy...idea... skicy...
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OBCHODNÍ PROSTORY

GASTRO

RECEPCE

PASÁŽ

CHODBY, VÝTAHOVÉ LOBBY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

VSTUP DO METRA

projekt

PŮDORYS 1NP.    1/500
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projekt
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